รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
(Pronunciation for Communication)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ Asst. Prof. Dr. Sarapol Chirasawadi
อาจารยผูสอน :
ผศ.ดร. สรพล จิระสวัสดิ์ Asst. Prof. Dr. Sarapol Chirasawadi
ผศ.เบญจมาศ ขําสกุล Asst. Prof. Dr. Benjamas Khamsakul
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ออนไลน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่จัดทํา
27 มิถุนายน 2560
วันที่ปรับปรุงรายละเอียด
13 มิถุนายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษา
จิตพิสัย
1. มีทศั นคติทดี่ ีตอการทํางาน สามารถทํางานงานเดี่ยวและหรือทํางานรวมกับผูอื่นได
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
พุทธิพสิ ัย
1. มีความรู สามารถอธิบายระบบการออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่น การดํารงชีวิต หรือสรางองคความรูของตนได
ทักษะพิสยั
1. สามารถออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง เหมาะสม
2. สามารถเรียนรูและฝกฝนการออกเสียงจากแหลงตาง ๆ รวมถึงสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสืบคน
สรและการนําเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เปนไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยพั ฒ นามาตรฐานผลการเรี ย นรู ทั้ งด า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ด านความรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช
เทคโนโลยี โดยมุ งเน น ให เป น วิช าที่ ส งเสริม ให ผูเรียนมี ค วามรูเกี่ยวกับ ระบบการออกเสี ยงภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถนํ าความรูที่ ได รับ ไปปรับ ปรุงการออกเสี ย งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษให ถู ก ต อ ง
เหมาะสม ตลอดจนสามารถนําองความรูไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่น เชน ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคม
ภาษาเพื่อการอาชีพ ภาษาเพื่อการบริการ ตลอดจนการดํารงชีวิต หรือพัฒนาสรางองคความรูของตนเอง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูและทักษะการออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัทอักษรสากล อวัยวะในการออกเสียง
การเปลี่ยนแปลงเสียง การออกเสียงสระ สระควบ พยัญชนะ พยัญชนะควบ และประโยค โดยเนนการออก
เสียงสูงตํ่าและเสียงหนักเบาในคาและประโยค ฝกการออกเสียงจากสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ดวยตนเอง
Knowledge and skills in Thai and English pronunciation, International Phonetic
Alphabets (IPA), articulation organs, liaisons, pronunciation of vowels, diphthongs,
consonants, cluster consonants, and sentences with emphasis on making stresses and
intonations in words and sentences, self-practice pronouncing English from various electronic
media
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ 9 ชั่วโมงตอภาค
90 ชั่วโมงตอภาค
ตอภาคการศึกษา ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ การศึกษา
การศึกษาโดยศึกษา
รายกลุมผานชองทาง
คนควาจากแหลง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เรียนรูและสื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
เทคโนโลยี
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
สารสนเทศตาง ๆ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม บนสื่อสังคมหรือ
ตามความตองการของนักศึกษา
- อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน 6 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
2) ตรงต อ เวลา มี ระเบี ย บวินั ย
เค า ร พ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ
ขอ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ยและ
สังคม

1) ตรวจสอบความมีระเบียบ
วินัยในชั้นเรียนทั้งการตรงตอ
เว ล า ก า รส งงาน ภ าย ใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2) มอบหมายใหผูเรียนผลิต
ผลงานหรือโครงการ พรอม
ปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตย
และและจรรยาบรรณของ
นักวิชาการ

ดานความรู
1) มีความรอบรูในภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตลอดจน
วัฒนธรรมอันดีงาม มุงเนน
ความรูเรื่องระบบการออกเสียง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และทักษะการออกเสียง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) มีความรูที่เกิดจากการบรณา
การความรูในศาสตรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

1) ใชการสอนหลายรูปแบบ
เชน การบรรยาย อภิปราย
และการปฏิบัติ โดยมุงเนน
ความรูเรื่องระบบการออก
เสียงภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และทักษะการ
ออกเสียงภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปน
ฐานและหรือการเรียนรูแบบ
ตื่นตัว (Active learning)
โดยเนนผูเรียนเปนผูลงมือ
กระทํา
1) ใชสารสนเทศเปนขอมูลใน
การเรียนรู
2) จัดกิจกรรมกลุมให
นักศึกษาฝกการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เนน
ทักษะการคิดแกปญหาและ

ดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิ ด วิ เคราะห แ ละ
ป ระเมิ น คุ ณ ค า บ อกความ
เหมื อ นและแตกต า งของการ
อ อ ก เสี ย ง ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษได

วิธีการประเมิน

สัปดาห คานํ้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
10%
1) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย 1-15
แ ล ะ พ ร อ ม เพ รี ย ง ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ าใน ก ารเข าร ว ม
กิจ กรรมเสริม หลั กสู ตร และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ที่
ไดรับมอบหมาย
2) ประเมิ น จากการอ า งอิ ง
ขอมูลในแหลงเรียนรูตาง ๆ ไม
กระทําการใด ๆ โดยมิชอบ
1) จัดการทดสอบยอย
2) จัดการสอบปลายภาค
เรียน
3) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม และการเขารวม
กิจกรรมในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
5) พิจารณาจากโครงงานที่
มอบหมาย

2-15

60%

1) ประเมิ น จากการนํ าเสนอ
ผลงาน โดยพิ จ ารณ าจาก
ความ ถู ก ต องข องเนื้ อห า
ความคิ ด สร า งสรรค การ
ทํ า งานเป น กลุ ม และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการ

2-15

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา

วิธีการสอน

2) สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ป
ประยุ ก ต ใช กั บ รายวิช าอื่ น การ
ดํารงชีวิต หรือสรางองค ความรู
ของตนได

การคิดวิเคราะห เพื่อนําไปสู
การใชความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษาในการนําเสนอ
ผลงาน และใชเปนหลักใน
การดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
ดานทักษะความสัมพันธ
1) ใชการสอนที่มีการกําหนด
ระหวางบุคคลและความ
กิจกรรมใหทํางานเปนกลุม
รับผิดชอบ
แบบรวมมือ (Cooperative)
1) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี สามารถ ประสานงานกับผูอื่นหรือ
ทํางานรวมกันผูอื่นและปรับตัว คนควาหาขอมูลจาก
เขากับวัฒนธรรมขององคกรได แหลงขอมูลอื่น ๆ
เปนอยางดี
2) ใชการศึกษากรณีปญหาใน
2) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี
การเรียน และใชวิธีการสอน
แบบเปดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น
(Brainstorming)

ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
การสรุ ป ป ระเด็ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3) ส า ม า ร ถ ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศในการติดตอ สื่อสาร
อยางสรางสรรค

1) ใชกลยุทธการสอนที่เนน
การพัฒนาการเรียนรูโดยใช
ทักษะในการวิเคราะหและ
การสื่อสาร เชน การนําเสนอ
ขอมูลผานทางวาจา ลาย
ลักษณอักษร และแผนภาพ
4) สงเสริมใหนักศึกษาใช
ศักยภาพทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนอผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย

วิธีการประเมิน

สัปดาห คานํ้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

นําเสนอไดอยางเหมาะสม

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนํา ผูตาม
2) ประเมิ น จากการนํ าเสนอ
ผลงาน โดยพิจารณาจากการ
ทํางานเปนกลุม
3) ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวมกิจกรรม
ตาง ๆ และการตรงตอเวลา
ตามความรับผิดชอบของงานที่
ไดรับมอบหมาย

2-15

10%

1) ประเมิ นจากการนํ าเสนอ
ผลงาน โดยพิจารณาจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนและการนําเสนอ

2-15

10%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1
(3 ชม.)
Online

กิจกรรมการเรียนการสอน:
- ปฐมนิเทศ
- อวัยวะที่ใชในการ - แนะนําผูสอน คําอธิบายรายวิชา เนื้อหา กิจกรรม
ออกเสียง

- องคประกอบใน

การออกเสียงสระ

-

- องคประกอบใน
การออกเสียง
พยัญชนะ

- สัทอักษรสากล

เสียงสระที่ออก
โดยลิ้นสวนหนา

- เสียงสระที่ออก

โดยลิ้นสวนหลัง

- เสียงสระประสม

-

สื่อที่ใช

- รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ. 3)
การประเมินผล ปฏิทินการเรียน และการประกัน
- เอกสาร
คุณภาพ
ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน ประกอบการ
เรียน
หัวขออวัยวะที่จําเปนในการออกเสียง (Speech
organs) การออกเสียงสระ การออกเสียงพยัญชนะ - สไลด
สัทอักษรสากล เสียงสระที่ออกโดยลิ้นสวนหนา เสียง ประกอบการ
สระที่ออกโดยลิ้นสวนหลัง เสียงสระประสม /aɪ/
บรรยาย
/aʊ/ และ /ɔɪ/
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(70%)

ผูสอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)

/aɪ/

- เสียงสระประสม
/aʊ/

- เสียงสระประสม
/ɔɪ/

2
(3 ชม.)
Online

-

เสียงพยัญชนะ
ระเบิด

-

เสียงพยัญชนะ
เสียดแทรก

-

เสียงพยัญชนะกัก
เสียดแทรก

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะระเบิด เสียงพยัญชนะเสียด
แทรก และ เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

6

มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

3
(3 ชม.)
Online

-

เสียงพยัญชนะ
นาสิก

-

เสียงพยัญชนะ
ลอดขางลิ้น

-

เสียงพยัญชนะ
เลื่อน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

4
(3 ชม.)
Online

-

เสียงพยัญชนะ
ควบกลํ้าทาย
พยางค

-

เสียงสําหรับคําที่
ลงทายดวย -s

-

5
(3 ชม.)
Online

เสียงพยัญชนะ
ควบกลํ้าตน
พยางค

เสียงสําหรับคําที่
ลงทายดวย -ed

การออกเสียงเนนใน
คํา (Word stress)

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะนาสิก พยัญชนะลอดขางลิ้น
และพยัญชนะเลื่อน
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะควบกลํ้าตนพยางค เสียง
พยัญชนะควบกลํ้าทายพยางค เสียงสําหรับคําที่ลง
ทายดวย -s และเสียงสําหรับคําที่ลงทายดวย -ed
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอการออกเสียงเนนในคํา
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

สื่อที่ใช

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)
ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)

7

มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

6
(3 ชม.)
Online

7
(3 ชม.)
Online

8
(3 ชม.)
Online

การออกเสียงเนนใน
ประโยค
(Sentence stress)

ทํานองเสียงใจความ
สมบูรณ (Final
intonation
patterns)

ทํานองเสียงใจความ
ไมสมบูรณ (Nonfinal intonation
patterns)

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอการออกเสียงเนนในประโยค
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอทํานองเสียงใจความสมบูรณ
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอทํานองเสียงใจไมความสมบูรณ
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

สื่อที่ใช

คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
-- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
-- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

ผูสอน

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
สรพล
จิระสวัสดิ์

แบบทดสอบ
(30%)

8

มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

9
(3 ชม.)
Online

- องคประกอบใน

การออกเสียงสระ
ภาษาไทย

- องคประกอบใน
การออกเสียง
พยัญชนะ
ภาษาไทย

- สัทอักษรสากล

เสียงสระที่ออก
โดยลิ้นสวนหนา

- สัทอักษรสากล

เสียงสระที่ออก
โดยลิ้นสวนกลาง

สื่อที่ใช

คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
กิจกรรมการเรียนการสอน:
- รายละเอียด
- ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน ของรายวิชา
(มคอ. 3)
หัวขออวัยวะที่จําเปนในการออกเสียง (Speech
organs) การออกเสียงสระ การออกเสียงพยัญชนะ - เอกสาร
สัทอักษรสากล เสียงสระที่ออกโดยลิ้นสวนหนา เสียง ประกอบการ
สระที่ออกโดยลิ้นสวนหลัง เสียงสระประสม
เรียน
- สไลด
- ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง
- ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ ประกอบการ
บรรยาย
- ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
- วิดีทัศน เว็บ
ถัดไป
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

ผูสอน

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
เบญจมาศ
ขําสกุล

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%))

- เสียงสระที่ออก

โดยลิ้นสวนหลัง

10
(3 ชม.)
Online

11
(3 ชม.)
Online

-

เสียงพยัญชนะ
ระเบิดภาษาไทย

-

เสียงพยัญชนะ
เสียดแทรก
ภาษาไทย

-

เสียงพยัญชนะกัก
เสียดแทรก
ภาษาไทย

-

เสียงพยัญชนะ
นาสิก
เสียงพยัญชนะ
ลอดขางลิ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะระเบิด เสียงพยัญชนะเสียด
แทรก และ เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา
ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะนาสิก พยัญชนะลอดขางลิ้น

- Microsoft
team
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
เบญจมาศ
ขําสกุล

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน

ผศ.ดร.
เบญจมาศ
ขําสกุล
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มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

และพยัญชนะเลื่อน

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ

ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาหถัดไป
12.
(3 ชม.)
Online

-

เสียงพยัญชนะรัว
ลิ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะรัวลิ้น
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ

ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาหถัดไป

13
(3 ชม.)
Online

-

เสียงพยัญชนะ
ควบกลํ้าตน
พยางค

-

เสียงพยัญชนะ
ทาย

-

เสียงสําหรับคําที่
ลงทายดวย -

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

14

การออกเสียง

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงพยัญชนะควบกลํ้าตนพยางค เสียง
พยัญชนะควบกลํ้าทาย
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

กิจกรรมการเรียนการสอน:

สื่อที่ใช

ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
- Microsoft
team
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
- เอกสาร

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
(40%)

ผูสอน

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
เบญจมาศ
ขําสกุล

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
เบญจมาศ
ขําสกุล

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

การมีสวนรวม

ผศ.ดร.
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มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
สัปดาห
ที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

(3 ชม.)
Online

วรรณยุกตระดับ

15.
(3 ชม.)
Online

การออกเสียง
วรรณยุกตเปลี่ยน
ระดับ

16
(1.5
ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงวรรณยุกต
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน:

-

ผูสอนทบทวนเนื้อหาในสัปดาหที่ผานมา

-

ผูเรียนฝกปฏิบัติออกเสียง

-

ผูสอนสรุปเนื้อหา และมอบหมายงานในสัปดาห
ถัดไป

ผูสอนทําการบรรยายและนําการอภิปรายซักถาม ใน
หัวขอเสียงวรรณยุกต
ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความรูและเขาใจ
ผูเรียนทําการนําเสนอเปนกลุม ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย

สื่อที่ใช

ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย
- Microsoft
team
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
- สไลด
ประกอบการ
บรรยาย
- วิดีทัศน เว็บ
ไชต และ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
- แบบทดสอบ
ยอย

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผูสอน

เบญจมาศ
ขําสกุล

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ภายใน
หองเรียน
(40%)

ผศ.ดร.
เบญจมาศ
ขําสกุล

แบบทดสอบ
(30%)
การนําเสนอ
ผลงาน (30%)

สอบปลายภาค
(30%)

หมายเหตุ
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มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร

ดําเนินการสอนแบบออนไลนรอยละรอย โดย
1. นักศึกษาไดรับเอกสารประกอบการเรียนและสามารถเขาถึงเอกสารดังกลาวไดทางออนไลนที่
wbsc2021.dusit.ac.th
2. ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยายสด อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางสรรคและเสนอ
ผลงานออนไลน ตามแนวคิด Active Leaning ผานโปรแกรม MS Teams
3. นักศึกษาสามารถสอบถามและปรึกษาผูสอนนอกเวลาเรียนผานระบบ Line Group
2. การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
คะแนนระหวางภาค
70%
- การมีสวนรวมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน 30%
- แบบทดสอบยอย
20%
- การนําเสนอกลุม
20%
คะแนนปลายภาค
30%
- สอบปลายภาค
30%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เบญจมาศ ขําสกุล (2560). ภาษาศาสตรภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
สรพล จิ ร ะสวั ส ดิ์ (2560). เอกสารประกอบการเรี ย นรายวิ ช าการออกเสี ย งเพื่ อ การสื่ อ สาร. กรุ ง เทพฯ:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Donna, S.& Marks J. (2007). English Pronunciation in Use Elementary. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hancock, M. (2012). English Pronunciation in Use Intermediate. Cambridge: Cambridge
University Press.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
University of Iowa. (2016). Sound of Speech. Iowa: University of Iowa Research Foundation.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน ดวยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ที่ http://www.eassessment.dusit.ac.th
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา แบบประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่นักศึกษาเปนผูใหขอมูล การทวนสอบมคอ. และมคอ.5 ระดับคะแนนและ
เกรดของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
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มคอ. 3 รายวิชา การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร

ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา รวมถึงมี
การประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจําของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
รวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีหนาที่หลัก คือ
- ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับ คําอธิบายรายวิชา จุดมุงหมายของรายวิชา
และพิจารณาควบคูกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละรายวิชาของภาค
เรียนนั้น ๆ
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจํารายวิชา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู

การมีสวนรวมใน
กิจกรรมภายในชั้น
เรียน

แบบทดสอบยอย

สอบปลายภาค

การนําเสนอกลุม

√

√
√

√

√
√

ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ

√

√

√

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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